
Sak til Landsmøtet Nr: 5

Saksbehandler: Ole-Anders Stensen Dato: 23.05.2019
Dokumentnr DM: 1110272

2019_00267
  

 

LANDSMØTESAK: FREMTIDIG ORGANISERING AV NSFS 
LOKALLEDD - LANDSMØTESAK FRA FYLKESSTYRET I ØSTFOLD

Bakgrunn for saken:

I et brev datert 25. april 2019 sendte fylkesstyret i NSF Østfold inn en landsmøtesak hvor de ba 
landsmøtet om å legge til rette for en videreføring av dagens modell for landsmøteperioden 2019-
2023, men med mulighet for at fylkeskontor som ønsker å slå seg sammen i tråd med de nye 
fylkesgrensene, gis anledning til det (vedlegg). Forbundsstyret vedtok i møte 9. mai 2019 å be 
fylkesstyret i NSF Østfold om å trekke saken (sak til forbundsstyret FS 35/2019, vedlegg). Fylkesstyret 
ble informert om vedtaket dagen etter og fikk frist til 1. juni på å gi tilbakemelding. I fylkesstyremøte 
22. mai vedtok NSF Østfold å opprettholde saken.

Fylkesstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

 Når det gjelder fremtidig organisering av NSF anbefaler landsmøtet en videreføring av dagens 
modell for LM-perioden 2019-2023, men med mulighet for at fylkesledd som ønsker å slå seg 
sammen i tråd med de nye fylkesgrensene, gis anledning til det. Dette vil gi organisasjonen mulighet 
til å prøve ut ny organisering i mindre omfang, noe som vil redusere risikoen. Det må gjennomføres 
en grundig evaluering av erfaringer sammenslåtte fylker gjør seg før endelig beslutning av fremtidig 
modell. Tilsvarende evaluering må også gjennomføres for de som fortsetter med dagens 
organisering. 

I saken skriver fylkesstyret i NSF Østfold at «Dersom det oppstår en situasjon der kun det ene av to 
eller flere av dagens fylkesledd ønsker å følge de nye fylkesgrensene og fusjonere, avgjør 
forbundsstyret hvordan dette skal løses. Det er allerede hjemlet i NSFs vedtekter §7 
FORBUNDSSTYRET – A. Mandat punkt 16: «Forbundsstyret skal fatte endelig vedtak i lokal 
organisasjonsstruktur i henhold til landsmøtevedtatte retningslinjer, i de tilfeller involverte 
fylkesstyrer ikke kan enes om en felles løsning.» 

OU-prosessen på landsmøtet 
Prosjektorganisasjonen for OU-prosessen har utarbeidet fire modeller for fremtidig organisering av 
NSF. Tre av disse modellene innebærer at flere av fylkene i dagens organisering vil bli slått sammen, 
og én modell er en videreføring dagens organisering, kalt Gjeldende modell. Alle modellene har vært 
på høring i NSF og tilbakemeldingene fra høringsrunden er et viktig grunnlag for utformingen av 
landsmøtesaken som prosjektorganisasjonen arbeider med. Forslaget til vedtak som NSF Østfold 
fremmer innebærer i realiteten at landsmøtet velger Gjeldende modell som fremtidig organisering, 
og overlapper dermed med et mulig vedtak i saken om OU-prosessen som prosjektorganisasjonen 
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har utarbeidet. Dersom forbundsstyret fremmer saken til fylkesstyret i NSF Østfold til landsmøtet, må 
denne saken enten stemmes over før eller etter saken om OU-prosessen som prosjektorganisasjonen 
for OU- prosessen har utarbeidet. 

Dersom landsmøtet stemmer over saken til NSF Østfold først og gir sin støtte til vedtaket, vil saken 
om OU-prosessen som prosjektorganisasjonen har utarbeidet falle ettersom landsmøtet da har valgt 
fremtidig organisering. 

Dersom saken fra fylkesstyret i NSF Østfold skal stemmes over etter at saken om OU-prosessen som 
prosjektorganisasjonen har utarbeidet har vært oppe til avstemming, vil saken fra NSF Østfold i all 
hovedsak allerede være avgjort ettersom landsmøtet har vedtatt fremtidig organisering. 

Unntaket er delen av vedtaket som beskriver prosessen for sammenslåinger: «Det må gjennomføres 
en grundig evaluering av erfaringer sammenslåtte fylker gjør seg før endelig beslutning av fremtidig 
modell. Tilsvarende evaluering må også gjennomføres for de som fortsetter med dagens 
organisering.». Denne delen av vedtaket betinger at landsmøtet har valgt å videreføre dagens 
organisering. Forslaget om prosess for sammenslåing av dagens fylker dersom landsmøtet velger å 
videreføre dagens organisering (Gjeldende modell) kan fremmes som et eget vedtakspunkt etter et 
eventuelt vedtak på landsmøtet om videreføring av dagens modell.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak

Landsmøtet avviser saken.

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
forbundsleder generalsekretær
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